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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
انطالق المؤتمر الرابع عشر لالتحاد العالمي لجمعیات طلبة الطب 

  "األردنیة"في 
٣  

  ٦  تشكیالت أكادیمیة واسعة في الجامعة األردنیة
 ٨  "األردنیة"رابطة األكادیمیات األردنیات تقدم التھاني لرئیس 

 ٩  )رابط(ة الموازي الجامعة األردنیة تعلن الدفعة األولى من طلب
 ١٠  األسبوع المقبل" شیفرة الفن السابع"حسین دعیبس یكشف 

 ٨تنفذ الشھر المقبل مشروعا للطاقة الشمسیة یوفر » األردنیة«
  مالیین دینار سنویا

١١ 

   شؤون جامعیة
 ١٢  تعدیالت في قانون قبول الطلبة غیر االردنیین بالجامعات األردنیة

 ١٥  ي الجامعات الرسمیةإعالن نتائج القبول الموحد ف
اإلثنین موعد بدء استقبال طلبات التقدم للجامعات : الطویسي 

  الرسمیة
١٨ 

 ٢٠  منحة دراسیة للطلبة األردنیین ٥٠رومانیا تقدم 
التعلیم العالي تبین القوائم التي ستتضمنھا قائمة القبول الموحد 

  غدا
٢١ 

لرواتبھم جمع األكادیمیین " التقاعد المدني"ھل تلغي تعدیالت 
  والرواتب التقاعدیة؟

٢٢ 

 ٢٣  «الحركات اإلسالمیة المتطرفة في الوطن العربي»محافظة یوقع 
الف طالبا وطالبة ضمن قائمة القبول الموحد في  ٣٧١٤٩قبول 

  الجامعات الرسمیة
٢٤ 

المركز الوطني للبحوث الزراعیة ینفذ دراسة للحد من تقشر 
  التمور

٢٥ 

الجامعات  في المرتبة األولى ضمن تصنیف" التكنولوجیا"
  األردنیة الرسمیة

٢٦ 

   مقاالت
 ٢٧  أحمد الخطیب/األكادیمي بین الفطرة والقیود

 ٢٩  وفیات
  ٣١- ٣٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "ألردنیةا"انطالق المؤتمر الرابع عشر لالتحاد العالمي لجمعیات طلبة الطب في 

انطلقت في الجامعة  –ھبة الكاید 

األردنیة أمس فعالیات المؤتمر الطالبي 

التكنولوجیا في "الرابع عشر حول 

، الذي ینظمھ االتحاد العالمي "الطب

لجمعیات طلبة الطب في األردن 

  . بالتعاون مع كلیة الطب في الجامعة

طالب وطالبة من طلبة كلیات الطب  ٤٠٠اء ویشكل المؤتمر الذي تستمر فعالیاتھ یومین بمشاركة زھ

فرصة " األردنیة"في جامعات مؤتة والیرموك والھاشمیة والعلوم والتكنولوجیا إضافة إلى 

للمشاركین من أطباء المستقبل للتعرف على آخر التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال الطب على 

  .اختالف التخصصات

ردنیة الطالبة شریفة المساعید أكدت أن المؤتمر في دورتھ الرابعة رئیسة االتحاد في فرع الجامعة األ

عشرة الذي یعقد مرتین سنویا جمع ھذا العام المعرفة العلمیة والتطبیقات العملیة من مختلف الجوانب 

والموضوعات التي طرحھا؛ وذلك بتعریفھ للطلبة بآلیة إقامة المشاریع واألعمال التطوعیة التي تخدم 

من جھة وإطالعھم على كیفیة توظیفھا والخروج منھا بأفكار جدیدة تحقق استفادة أكبر المجتمع 

  .للجانب الطبي من جھة أخرى

وقالت المساعید أن المؤتمر ضم في أجندة أعمالھ المحاضرات وورشات العمل والجلسات الحواریة 

، إلى جانب معرض اشتمل الھادفة التي قدمھا نخبة من األطباء واالستشاریین في الجامعة وخارجھا

في إحدى جوانبھ على أحدث المعدات الطبیة في مختلف المجاالت إضافة إلى جانب آخر للطباعة 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردن/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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ثالثیة األبعاد وعالقتھا بالطب وآخر عن تطور الجینات واألطراف االصطناعیة وأخیرا الواقع 

  .االفتراضي وعالقتھ بتطور الطب

قد ھذه المؤتمرات التي یعتبرھا أعماال تطوعیة مساعدة وأضافت المساعید أن ھدف االتحاد من ع

المجتمع واالرتقاء بھ من خالل توسیع مدارك أطباء المستقبل بكل ما یھم المجتمع في مجاالت صحة 

األم والطفل والتعلیم الطبي والصحة العامة، إلى جانب توعیتھم بالجانب المتعلق بحقوق اإلنسان 

ذي یسھم في تعزیز ھدف تحقیق التبادل الطالبي مع الدول األخرى ودمجھم مع زمالئھم؛ األمر ال

  الذي یسعى إلیھ االتحاد

من جھتھ أشار عضو االتحاد والمشرف على فعالیات المؤتمر الطالب لیث العبدالالت إلى أن جدول 

األعمال اشتمل على جلسات متخصصة ناقشت أھم التطورات التكنولوجیة التي توصل لھا العلم في 

االت الطب كافة، إضافة إلى أنھ كان عبارة عن جو مصغر لكیفیة تفسیر القوانین المتعلقة بالطب مج

  .وآلیة اقتراح تعدیالت علیھا بما یتناسب مع مصلحة القطاع الطبي من الناحیتین المجتمعیة واإلنسانیة

ومدى اإلقبال علیھ وتمیز المؤتمر ھذا العام بحسب إفادة العبدالالت بحجم التفاعل بین المشاركین 

بفارق ملحوظ، إلى جانب أنھ اتخذ المسار التطبیقي أكثر من النظري حیث كان ھناك توضیح عملي 

لكافة موضوعاتھ على أرض الواقع من خالل المعرض الذي أقیم على ھامشھ بالتعاون مع شركات 

  ."جیو برنت"و" في آر زون"و" برومیدز"و" آسیا"

َِل المؤتمر بمشاركة ب ارزة للطلبة عرضوا خاللھا مشاریعھم وأعمالھم التي نفذوھا خالل الستة وَحف

أشھر الماضیة منذ انعقاد الدورة السابقة للمؤتمر؛ وذلك بغیة تبادل الخبرات بین كلیات الطب في 

الجامعات المشاركة وأخذ انطباعات عن طبیعة ھذه المشاریع وإمكانیة تقدیم اقتراحات لتعدیلھا 

  .ا مستقبال بجسب العبدالالتوالتطویر علیھ
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ولفت العبدالالت إلى أن ختام فعالیات المؤتمر للیوم الثاني سیتم فیھا تخصیص جلسة للتوصیات 

  .وأخرى إلعالن نتائج أفضل مشروع  طالبي تم عرضھ



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
6 

  تشكیالت أكادیمیة واسعة في الجامعة األردنیة

قرر مجلس أمناء الجامعة األردنیة 

اء الیوم خالل جلسة عقدھا مس

برئاسة رئیس المجلس الدكتور 

عدنان بدران بناء على تنسیب 

رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم 

القضاة  إجراء تشكیالت أكادیمیة 

على مستوى عمادات الكلیات في 

  . الجامعة

یة وقرر المجلس تعیین كل من الدكتور فایز حداد عمیدا لكلیة األعمال، والدكتور فؤاد كتانة عمیدا لكل

العلوم، والدكتور عدنان العساف عمیدا لكلیة الشریعة، والدكتور إسالم مساد عمیدا لكلیة الطب، 

والدكتور ھاني الصعوب عمیدا لكلیة الزراعة، والدكتور صالح الرواضیة عمیدا لكلیة العلوم 

ي عمیدا لكلیة التربویة، والدكتور علي أبو غنیمة عمیدا لكلیة الھندسة، والدكتور أحمد عویدي العباد

  .الحقوق

كما قرر المجلس تعیین الدكتورة عبلة البصول عمیدا لكلیة الصیدلة، والدكتور زیاد حوامدة عمیدا 

لكلیة علوم التأھیل، والدكتور أمجد ھدیب عمیدا لكلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات، 

ن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة، والدكتور والدكتور محمد القطاطشة عمیدا لكلیة األمیر الحسین ب

تركي بني خالد عمیدا لكلیة اللغات األجنبیة، والدكتورة منار النابلسي قائما بأعمال عمید كلیة 

  .التمریض

 ٣:الدستور ص/٣:الرأي ص/أخبار األردنیة
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فیما یعیین الدكتور إبراھیم العبادي عمیدا للبحث العلمي وضمان الجودة ویستمر الدكتور خالد 

  .العطیات عمیدا لشؤون الطلبة

إلى ذلك تم اإلبقاء على كل من عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة، وعمید كلیة طب األسنان 

الدكتور أحمد حمدان، وعمید كلیة التربیة الریاضیة الدكتور ھاشم إبراھیم، وعمید كلیة الفنون 

وعمیدة كلیة والتصمیم الدكتور رامي حداد، وعمید كلیة الدراسات العلیا الدكتور محمد الشریدة، 

  .اآلثار والسیاحة الدكتورة ندى الروابدة

وفیما یتعلق بفرع الجامعة في العقبة قرر المجلس تعیین الدكتور عمر عبدهللا جوابرة قائما بأعمال 

ویبقى الدكتور رائد محمد بني یاسین قائما بأعمال كلیة اإلدارة والتمویل، . عمید كلیة السیاحة والفندقة

لزبون قائما بأعمال عمید كلیة اللغات األجنبیة، والدكتور عبدهللا الحاج قائما بأعمال والدكتور باسل ا

  .عمید كلیة نظم وتكنولوجیا المعلومات، والدكتور معروف خلف عمیدا لكلیة العلوم البحریة
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  "األردنیة"رابطة األكادیمیات األردنیات تقدم التھاني لرئیس 

عة استقبل رئیس الجام –ھبة الكاید 

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة 

رابطة األكادیمیات األردنیات 

بمناسبة تعیینھ رئیسا للجامعة في 

زیارة لمكتبھ أعربن خاللھا عن 

عظیم فخرھن وفرحتھن بھذا 

المنصب الذي استحقھ عن جدارة 

  .نظیر سیرتھ الطیبة الحافلة بالعطاء والمعرفة

عكروش  خالل الزیارة نبذة عن رؤیة الرابطة وأھدافھا،  وعرضت رئیسة الرابطة الدكتورة لبنى

  .معلنة عن رغبتھا بالتعاون مع الجامعة األردنیة في تنفیذ العدید من األنشطة والمشاریع المستقبلیة

بدوره رحب القضاة بالوفد مبدیا حرصھ على استمرار التعاون بین الجانبین وتقدیم الدعم  

لتقدم في مجال البحث العلمي والعملیة التعلیمیة وكل ما فیھ صالح العلم لألكادیمیات لتحقیق مزید من ا

  .والوطن

  .وقّدمت عكروش درع الرابطة لرئیس الجامعة

 أخبار األردنیة
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  )رابط(الجامعة األردنیة تعلن الدفعة األولى من طلبة الموازي 
  

رنامج الموازي في أعلنت الجامعة األردنیة الیوم السبت الدفعة األولى من الطلبة المقبولین على ب
  .الجامعة

  
وقال مدیر وحدة القبول والتسجیل في الجامعة الدكتور محمد الشریدة إن الدفعة الثانیة من الموازي 

  .ستعلن یوم الثالثاء المقبل
  

  .ویذكر أن نتائج طلبات القبول الموحد في الجامعات األردنیة ستعلن یوم غد األحد
  

  :لى برنامج الموازي عبر الرابط التاليولمعرفة أسماء الطلبة المقبولین ع
  

https://regweb3.ju.edu.jo:4443/selfregapp/parallel.xhtml 

  سوالیف/سرایا/جفرا نیوز/حمرین نیوز/خبرني:/الدستور ص
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  األسبوع المقبل "شیفرة الفن السابع"حسین دعیبس یكشف 

  

تنظم كلیة الفنون والتصمیم ومركز االستشارات والتدریب في الجامعة األردنیة، یوم األحد المقبل، 

 "سینمائي والتلفزیوني باختالف مدارسھ وأغراضھاإلخراج ال"دورة 

شیفرة الفن "ویقدم الدورة المخرج السینمائي حسین دعیبس لمدة خمسة أیام، حیث یكشف خاللھا  

ویكتسب منتسب الدورة شھادة  .، وابعاده وجوانبھ المختلفة، وكیفیة اكتساب ھذا الفن العریق"السابع

   .ساعة توضیحیة ٢٠ردنیة تعادل معتمدة من مركز االستشارات والتدریب في الجامعة األ

  

،أو عبر االتصال  jo.edu.ju@coc :فیما اعلنت الجامعة إمكانیة التسجیل عبر البرید االلكتروني

  ٠٧٩٦٥٥٠٥٤٥: أو عبر االتصال ٢٣٦٥٦فرعي  ٥٣٥٥٠٠٠بـ: الھاتفي

  الكترونيالرأي 
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  مالیین دینار سنویا ٨تنفذ الشھر المقبل مشروعا للطاقة الشمسیة یوفر » األردنیة»

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة مع رئیس وأعضاء اتحاد الطلبة جملة من 

وأطلع القضاة أعضاء االتحاد على رؤیتھ . المبادرات والمشاریع واألنشطة، والقضایا الطالبیة

ي البنیة التحتیة الرامیة إلى التحول إلى جامعة ذكیة ذات كفاءة وفعالیة عالیة، تستخدم التقنیة الذكیة ف

ألنظمتھا بھدف جعل العملیة التعلیمیة أكثر حیویة وفعالیة، وتوفیر بیئات تعلیمیة غنیة وتفاعلیة 

  .ومتغیرة باستمرار

وعرض القضاة لعدد من المشروعات التي تنوي الجامعة تنفیذھا، مثل مشروع الطاقة الشمسیة الذي 

سنویا من المزمع البدء بھ الشھر المقبل، ما یحقق وفرا من شأنھ توفیر ما قیمتھ ثمانیة مالیین دینار 

ولدى الحدیث عن الخطط الدراسیة وتطویرھا، . یمكن من تنفیذ مشروعات أخرى لتطویر الجامعة

اقترح القضاة التحاق الطلبة بدورات مھنیة متخصصة تعقدھا الجامعة تمكنھم من اكتساب مھن 

اقھم بسوق العمل المھني بعد التخرج دون انتظار طویل بالتوازي مع دراستھم الجامعیة تسھل التح

وناقش الرئیس مع الطلبة القضایا المتعلقة بالتسجیل، . لوظائف عن طریق دیوان الخدمة المدنیة

خصوصا قضیة تأجیل الرسوم، مشیرا إلى أن قرار التأجیل یضیف أعباء جدیدة على میزانیة 

  .الجامعة تقدر بحوالي خمسة مالیین دینار

وثمن القضاة الدور الذي یلعبھ اتحاد الطلبة في توفیر حزمة متنوعة من الخدمات الطالبیة التي من 

شأنھا تمكین الطلبة مجتمعیا وإكسابھم المھارات الالزمة للحیاة الجامعیة وعقد االنشطة المختلفة 

ضویتھم في الھادفة الى صقل مواھبھم وتعزیز قدراتھم، وایضا مشاركتھم في صنع القرار عبر ع

ودعا القضاة إلى ضرورة أن یعكس االتحاد الصورة المشرقة والحقیقیة . مجالس الجامعة المختلفة

في انتمائھم ووالئھم لوطنھم وجامعتھم، عبر خلق اجواء جامعیة فكریة وثقافیة،  «األردنیة«عن طلبة 

  .واشاعة ثقافة العمل بروح الفریق، وتنمیة المجتمعین المحلي والجامعي

  ٤:الرأي ص
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  تعدیالت في قانون قبول الطلبة غیر االردنیین بالجامعات األردنیة
  

عدل مجلس التعلیم العالي برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي البند  
الثامن من السیاسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة لمرحلة 

  .٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي  البكالوریوس
  

یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة (ووفقا لبیان صحفي صدر عن المجلس السبت یصبح البند 
الوطنیة العامة العلیا بقرار من مجلس التعلیم العالي، قبول ما ال یزید على مئة طالب من غیر 

للعام الحالي في الجامعات األردنیة ) دلھاما یعا(األردنیین الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة أو 
ً من ھذه السیاسة   ).الرسمیة، مع مراعاة ما ورد في البند ثانیا

  
ووافق المجلس على دلیل اجراءات احتساب المعدل، والفرع للشھادات الثانویة العربیة المصادق 

  ).الفرع أو المعدل(علیھا من وزارة التربیة والتعلیم والتي لم یذكر فیھا 
  

كما وافق المجلس على عقد إتفاقیة استضافة برامج وتخصصات بین جامعة الشرق األوسط 
  ).كلیة الصیدلة/ MPharm(من خالل طرح برنامج مشترك ) University Of Strathclyde(و
  

وقرر المجلس مخاطبة ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لتشكیل فریق للوقوف 
عة الحسین بن طالل الستقبال الطلبة في كلیة طب األسنان، ومخاطبة مجلس أمناء على جاھزیة جام

  .جامعة الحسین بن طالل لالستفسار عن تفاصیل الدعم المالي المتوفر للكلیة
  

جاء ذلك بناًء على كتاب وجھھ رئیس الجامعة الى رئیس المجلس بین فیھ تحقیق الجامعة كامل 
الموافقة "والمتضمن  ١٨/٢/٢٠١٦تاریخ ) ٥٤(التعلیم العالي رقم الشروط الواردة في قرار مجلس 

المبدئیة على استحداث كلیة طب األسنان في جامعة الحسین بن طالل، شریطة عدم الشروع بقبول 
  .طلبة او االشراع بتأسیس الكلیة قبل تحقیق الشروط المطلوبة

  
الالزم لھذا المشروع قبل البدء في التنفیذ وتتمثل الشروط بتزوید المجلس بخطة اإلیفاد وتوفیر الدعم 

  .وتحقیق الجامعة لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص للتخصصات التي سیتم طرحھا في الكلیة
  

الموافقة على "المتضمن  ٢٨/٩/٢٠١٧تاریخ ) ٣٩٩/٢٠١٧(وقرر المجلس إعادة تفعیل قراره رقم 
الحصول على اللغة األجنبیة كأساس للقبول في إعفاء الطلبة المكفوفین وطلبة الصم والبكم من شرط 

برنامج الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة شریطة إحضار تقریر طبي من الجھة المختصة في 
مستشفى الجامعة األردنیة أو مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي بالحالة التي یعاني منھا 

  ".بالمئة ٧٠ت المذكورة أعاله عن الطالب على أن ال تقل نسبة العجز في الحاال
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص/٤- ١:الرأي ص/رؤیا نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
13 

كلیة المفرق للتكنولوجیا، كلیة البحر األحمر التقنیة، "ووافق المجلس على إعطاء الكلیات الجامعیة 
مھلة " الكلیة الكندیة المتوسطة التقنیة، الكلیة الجامعیة البریطانیة األردنیة، كلیة البحر األحمر التقنیة

ً إلى أحكام المادة ستة اشھر لغایات إستكمال إجر من تعلیمات  ٥اءات الترخیص النھائي إستنادا
  .٢٠١٧وإجراءاتھ لعام " الخاصة"الترخیص إلنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة التقنیة 

  
في جامعة جرش ) التحكیم التجاري الدولي(كما وافق على إستحداث برنامج ماجستیر تخصص 

عة الحسین بن طالل وبرنامج بكالوریوس تخصص في جام) التراث الحضاري(وماجستیر تخصص 
في جامعة العلوم اٍإلسالمیة العالمیة وبرنامج ماجستیر تخصص ) أمن وسریة الشبكات والمعلومات(
  .في جامعة عمان العربیة ) التخطیط اإلستراتیجي وإعداد القادة(
  

اء وحصر القبول في جامعة اإلسر) الریاضیات(ووافق على استحداث برنامج بكالوریوس تخصص 
  .بالذكور فقط لما یتطلبھ سوق العمل ٢٠١٨/٢٠١٩فیھ للعام الجامعي 

  
/ الھندسة المیكانیكیة(لیصبح ) ھندسة األوتوترونكس (وقرر المجلس تغییر مسمى تخصص 

التحالیل (جامعة البلقاء التطبیقیة، وتغییر مسمى قسم / في كلیة الھندسة التكنولوجیة ) اتوترونكس
في جامعة عمان ) Medical Laboratory Sciences/العلوم الطبیة المخبریة(لیصبح قسم ) الطبیة
  .األھلیة

  
ووافق المجلس على استحداث قسم العلوم األساسیة في كلیة الخوارزمي التقنیة، وتغییر مسمیات 
تخصصات كلیة تقنیة المعلومات في جامعة عمان األھلیة بحیث توزع على ثالث عائالت بما 

  .اشى مع قرار ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھایتم
  

وتخصص ) برنامج البكالوریوس/نظم المعلومات اإلداریة (وقرر المجلس إلغاء تجمید تخصص 
ً من بدایة ) برنامج البكالوریوس /األعمال والتجارة اإللكترونیة ( في جامعة عمان األھلیة إعتبارا

  ).٢٠١٨/٢٠١٩(العام الجامعي 
  

كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الطبي األردني لتزوید المجلس بإحصائیة تتضمن نتائج النجاح 
والرسوب في االمتحان الذي یعقده المجلس الطبي األردني لألطباء الدارسین في الجامعات األردنیة 

  .والجامعات غیر األردنیة كافة لتقییم المخرجات
  

بالبرامج والدورات في الجامعات االردنیة أخذ موافقة مجلس  وطلب المجلس من المراكز المعنیة
التمریض األردني على الكفایات والشروط التي تحققھا الدورات التدریبیة الخاصة بالتمریض والقبالة 

  .قبل التقدم للحصول على موافقة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

في إمكانیة إعتماد مساق خاص بالجودة وسالمة كما طلب المجلس من الجامعات األردنیة النظر 
ساعات في الكلیات  ٣بمعدل ) مبادئ الجودة، سالمة المرضى والسیطرة على العدوى (المرضى 

ً للمحور السادس  محور اإلعتمادیة (الصحیة في الجامعات األردنیة بناًءعلى طلب وزیر الصحة تنفیذا
  .٢٠٢٢ – ٢٠١٨قطاع الصحي في المملكة لألعوام من الخطة التنفیذیة إلصالح ال) وضبط الجودة
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ووافق المجلس لجامعة الشرق األوسط إستحداث وحدة القیاس والتقویم وعمادة اإلعتماد والجودة 
ً ألحكام المادة  شریطة عدم  ٢٠١٨لسنة  ١٨أ من قانون الجامعات االردنیة رقم /٧والمعلومات إستنادا

  .منح الدرجات العلمیة من خاللھا
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  إعالن نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمیة
  

اعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني في ساعات الصباح األولى الیوم أسماء الطلبة 
المقبولین ضمن الوحدة والذین تقدموا بطلبات االلتحاق الكترونیة تنافسیا ،إضافة إلى كل من الطلبة 

، والطلبة )مكرمة الجیش( لكیة السامیة للقوات المسلحةالمرشحین للقبول ضمن المكرمة الم
المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكیة السامیة للمعلمین، والطلبة المرشحین للقبول ضمن المكرمة 

المقررة للطلبة %) ٥(الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، والطلبة المرشحین للقبول ضمن نسبة 
الدراسة الثانویة في سنوات سابقة، والطلبة المرشحین للقبول ضمن األردنیین الحاصلین على شھادة 

المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة، والطلبة %) ٥(نسبة 
المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة 

  .ظروف الخاصةوالمدارس ذات ال
  
  
   

  % ٩٧.١» السنة التحضیریة« الحد األدنى لطب األردنیة 
% ٩٧.١ووفقا لمصادر مؤكدة فأن األردنیة قبلت وبحد ادنى في تخصص السنة التحضیریة معدل 

كما حافظت األردنیة على حالة المعدالت األعلى بكل الجامعات األردنیة الرسمیة ، وخالف القبول 
والتي تشمل تخصصي الطب وطب االنسان بجامعتي األردنیة « حضیریة السنة الت« بتخصص 

والعلوم والتكنولوجیا كل التوقعات حیث حازت السنة التحضیریة بھاتین الجامعتین على المعدالت 
  .األعلى مقارنة مع كافة الجامعات وكافة التخصصات على االطالق

لیة التي حصدتھا الثانویة العامة ، من حیث كما ستشھد القائمة مفاجأت عدیدة بشأن المعدالت العا
الف طلب والطاقة االستیعابیة  ٤٢توزیع الطلبة على التخصصات وعدد الذین تقدموا للقائمة والبالغ 

للجامعات ، والتنافس الكبیر على التخصصات الطبیة الرئیسیة والھندسیة والتخصصات االكثر طلبا 
  . ألف طالب وطالبة ٣٣نجلیزیة مع توقعات بقبول كالھندسة المدنیة والمحاسبة واللغة اال

  اساءة االختیار مساء الیوم 
مساء الیوم األحد الموافق ) فئة إساءة االختیار(كما سیتم إعالن أسماء الطلبة غیر المقبولین 

  .حسب معدالت القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة ٢٣/٩/٢٠١٨
مجلس التعلیم العالي فانھ سیتم قبول جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة ووفقا لقرار 

ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للدورة )٢٠١٨(العامة األردنیة الدورة الشتویة  ، وذلك وفقا
ً، ، وحسب خیارات الطالب في طلب القبول الموحد المقدم )٢٠١٨/٢٠١٩( الصیفیة الحالیة  سابقا

  .٢٣/٩/٢٠١٨وسیتم نشر ھذه القائمة مساء الیوم األحد الموافق 
  أبناء األردنیات، والمناقالت من االثنین وحتى االربعاء 

ً من  من ناحیة ثانیة تبدأ عملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات من غیر األردنیین اعتبارا
ً من یوم األربعاء الموافق ، وحتى الس٢٤/٩/٢٠١٨صباح غد االثنین الموافق  اعة الثانیة عشرة لیال

٢٦/٩/٢٠١٨ ً   .، وسیتم إعالن نتائجھم الحقا
كما تبدأ عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال من جامعة إلى جامعة ومن تخصص آلخر من خالل طلب 

ً من صباح یوم غد األ ثنین الكتروني متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا
ً من یوم األربعاء  ٢٤/٩/٢٠١٨الموافق  ولمدة ثالثة أیام، وتنتھي في تمام الساعة الثانیة عشرة لیال
ً بأن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة محصورة بالطلبة ٢٦/٩/٢٠١٨الموافق  ، علما

  ٤-١:الرأي ص/٧-١:الدستور ص/٥-١:السبیل ص/٥-١:األنباط ص
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دة بإعالن أسماء فقط، وستقوم الوح) ٢٠١٨(الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة 
  .الطلبة الذین تمت الموافقة لھم على االنتقال بعد موافقة مجلس التعلیم العالي

ا للمصلحة الوطنیة العلیا  ١٠٠ ً   مقعد لغیر األردنیین وفق
قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا مساء الخمیس برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر 

ً (مجلس الموافقة على تعدیل البند التعلیم العالي رئیس ال من السیاسة العامة لقبول الطلبة في ) ثامنا
بحیث  ٢٠١٨/٢٠١٩الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة لمرحلة البكالوریوس للعام الجامعي 

یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنیة العامة العلیا بقرار : (یصبح البند على النحو التالي
لتعلیم العالي، قبول ما ال یزید على مائة طالب من غیر األردنیین الحاصلین على الثانویة من مجلس ا

للعام الحالي في الجامعات األردنیة الرسمیة، مع مراعاة ما ورد في ) ما یعادلھا(العامة األردنیة أو 
ً من ھذه السیاسة   . البند ثانیا

عدل والفرع للشھادات الثانویة العربیة وقررالمجلس الموافقة على دلیل اجراءات احتساب الم
، ووافق المجلس )الفرع أو المعدل(المصادق علیھا من قبل وزارة التربیة والتعلیم والتي لم یذكر فیھا 

 University Of(على عقد إتفاقیة إستضافة برامج وتخصصات بین جامعة الشرق األوسط و
Strathclyde ( من خالل طرح برنامج مشترك)MPharm /كلیة الصیدلة. (  

  بجامعة الحسین بن طالل »  االسنان«شروط قبل تدریس 
اضافة الى ذلك قرر المجلس مخاطبة ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لتشكیل 
فریق للوقوف على جاھزیة جامعة الحسین بن طالل الستقبال الطلبة في كلیة طب األسنان، ومخاطبة 

جاء ذلك بناًء على كتاب . ة لالستفسار عن تفاصیل الدعم المالي المتوفر للكلیةمجلس أمناء الجامع
وجھھ رئیس الجامعة الى رئیس المجلس بین فیھ تحقیق الجامعة كامل الشروط الواردة في قرار 

الموافقة المبدئیة على استحداث «والمتضمن  ١٨/٢/٢٠١٦تاریخ ) ٥٤(مجلس التعلیم العالي رقم 
ان في جامعة الحسین بن طالل، شریطة عدم الشروع بقبول طلبة او االشراع بتأسیس كلیة طب األسن

تزوید المجلس بخطة اإلیفاد، توفیر الدعم الالزم لھذا المشروع :( الكلیة قبل تحقیق الشروط التالیة
قبل البدء في التنفیذ، تحقیق الجامعة لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص للتخصصات التي سیتم 

  .»)حھا في الكلیةطر
  اعفاء للمكفوفین والصم من االنجلیزیة للماجستیر

الموافقة على « المتضمن  ٢٨/٩/٢٠١٧تاریخ ) ٣٩٩/٢٠١٧(كما اعاد المجلس تفعیل قراره رقم 
إعفاء الطلبة المكفوفین وطلبة الصم والبكم من شرط الحصول على اللغة األجنبیة كأساس للقبول في 

ا في الجامعات األردنیة شریطة إحضار تقریر طبي من الجھة المختصة في برنامج الدراسات العلی
مستشفى الجامعة األردنیة أو مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي بالحالة التي یعاني منھا 

  .»)٧٠(%الطالب على أن ال تقل نسبة العجز في الحاالت المذكورة أعاله عن 
  یات جامعیة ستة اشھر مھلة الستكمال الترخیص لكل

كلیة المفرق للتكنولوجیا ، كلیة البحر األحمر :(ووافق المجلس على إعطاء الكلیات الجامعیة التالیة 
التقنیة، الكلیة الكندیة المتوسطة التقنیة، الكلیة الجامعیة البریطانیة األردنیة، كلیة البحر األحمر 

ً إلى أحكام المادة ،مھلة ستة اشھر لغایات إستكمال إجراءات الترخی) التقنیة ص النھائي وذلك إستنادا
وإجراءاتھ لعام » الخاصة«من تعلیمات الترخیص إلنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة التقنیة ) ٥(

٢٠١٧ .  
في ) التحكیم التجاري الدولي(كما قرر المجلس الموافقة على استحداث برنامج الماجستیر بتخصص 

في جامعة الحسین بن ) التراث الحضاري(یر بتخصص جامعة جرش واستحداث برنامج الماجست
في جامعة ) أمن وسریة الشبكات والمعلومات(طالل وإستحداث برنامج البكالوریوس بتخصص 

التخطیط اإلستراتیجي وإعداد (العلوم اٍإلسالمیة العالمیة واستحداث برنامج الماجستیر بتخصص 
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في جامعة ) الریاضیات(البكالوریوس بتخصص  في جامعة عمان العربیة وإستحداث برنامج) القادة
  .بالذكور فقط لما یتطلبھ سوق العمل ٢٠١٨/٢٠١٩اإلسراء وحصر القبول فیھ للعام الجامعي 

لیصبح ) ھندسة األوتوترونكس (وفي ذات السیاق قرر المجلس الموافقة على تغییر مسمى تخصص 
جامعة البلقاء التطبیقیة والموافقة / تكنولوجیة في كلیة الھندسة ال) اتوترونكس/ الھندسة المیكانیكیة(

 Medical/العلوم الطبیة المخبریة(لیصبح قسم ) التحالیل الطبیة(على تغییر مسمى قسم 
Laboratory Sciences ( في جامعة عمان األھلیة والموافقة استحداث قسم العلوم األساسیة في

یات تخصصات كلیة تقنیة المعلومات في جامعة كلیة الخوارزمي التقنیة، والموافقة على تغییر مسم
عمان األھلیة بحیث توزع على ثالث عائالت بما یتماشى مع قرار ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم 

  .العالي وضمان جودتھا
نظم المعلومات اإلداریة (اضافة لذلك قرر المجلس الموافقة على إلغاء تجمید كل من تخصص 

في جامعة ) برنامج البكالوریوس /األعمال والتجارة اإللكترونیة (وتخصص ) برنامج البكالوریوس/
ً من بدایة العام الجامعي    ).٢٠١٨/٢٠١٩(عمان األھلیة اعتبارا

كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الطبي األردني لتزوید المجلس بإحصائیة تتضمن نتائج النجاح 
لألطباء الدارسین في الجامعات األردنیة والرسوب في االمتحان الذي یعقده المجلس الطبي األردني 

  .والجامعات غیر األردنیة كافة لتقییم المخرجات 
وطلب من المراكز المعنیة بالبرامج والدورات في الجامعات االردنیة أخذ موافقة مجلس التمریض 

التقدم األردني بالكفایات والشروط التي تحققھا الدورات التدریبیة الخاصة بالتمریض والقبالة قبل 
  .للحصول على موافقة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كما طلب المجلس من الجامعات األردنیة النظر في إمكانیة إعتماد مساق خاص بالجودة وسالمة 
ساعات في الكلیات ) ٣(بمعدل ) مبادئ الجودة، سالمة المرضى والسیطرة على العدوى (المرضى 

ً للمحور السادس الصحیة في الجامعات األردنیة محور (، جاء ذلك بناًء طلب وزیر الصحة تنفیذا
 ٢٠١٨(من الخطة التنفیذیة إلصالح القطاع الصحي في المملكة لألعوام ) اإلعتمادیة وضبط الجودة

– ٢٠٢٢. (  
عمادة اإلعتماد (و) وحدة القیاس والتقویم(كما اجاز المجلس لجامعة الشرق األوسط إستحداث 

ً ألحكام المادة ) ماتوالجودة والمعلو لسنة ) ١٨(من قانون الجامعات االردنیة رقم ) أ/٧(إستنادا
  .شریطة عدم منح الدرجات العلمیة من خاللھا ٢٠١٨
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  اإلثنین موعد بدء استقبال طلبات التقدم للجامعات الرسمیة: الطویسي 

  
قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي إن بدء استقبال طلبات التقدم للجامعات 

ً من االثنین، بما في ذلك  ً خصصت ألبناء  ١٥٠الرسمیة وفق البرنامج العادي سیتم اعتبارا مقعدا
 .األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین

 
 

للطلبة غیر األردنیین الحاصلین على الثانویة  مقعد أخرى خصصت ١٠٠إن ھناك 'وقال الطویسي 
العامة األردنیة أو ما یعادلھا بھدف المصلحة الوطنیة العامة وما یتعلق بتعزیز التعاون والعالقات بین 

 .'الدول الشقیقة والصدیقة
 
 

المخصصة ألبناء األردنیات من غیر  ١٥٠أن المقاعد المئة مختلفة عن المقاعد الـ ': وأضاف
 .'نیین للدراسة على البرنامج العادياألرد

 
 

أبناء األردنیات یتنافسون فیما بینھم على ھذه المقاعد شریطة حصولھم على ': وأوضح الطویسي أن
 .'الحد األدنى من معدالت القبول للتخصص الذي یرغب الطالب بدراستھ

 
 

نفیذ قرار مجلس التعلیم عن ت ٢٠١٧وكانت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أعلنت في سبتمبر 
ً على البرنامج العادي لقبول أبناء األردنیات المتزوجات من غیر  ١٥٠العالي بتخصیص  مقعدا

ً في األردن ً على بطاقة أبناء األردنیات ومقیما  .األردنیین، شریطة أن یكون الطالب حاصال
 

ً من القرارا ت منھا التعدیل على البند واتخذ مجلس التعلیم العالي،السبت، برئاسة الطویسي عددا
الثامن من السیاسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة لمرحلة 

 .٢٠١٨/٢٠١٩البكالوریوس للعام الجامعي 
 
 

یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنیة العامة العلیا بقرار من 'وینص التعدیل على أنھ 
ول ما ال یزید على مئة طالب من غیر األردنیین الحاصلین على الثانویة مجلس التعلیم العالي، قب

للعام الحالي في الجامعات األردنیة الرسمیة، مع مراعاة ما ورد في ) ما یعادلھا(العامة األردنیة أو 
ً من ھذه السیاسة  .'البند ثانیا

 
 

نیة لمن تنطبق علیھم شروط وفي السابق لم یسمح بقبول الحاصلین على شھادات التوجیھي غیر األرد
 .البند الثامن

 
 

الموافقة على إعفاء الطلبة المكفوفین وطلبة الصم والبكم 'وقرر المجلس إعادة تفعیل قراره المتضمن 

  الحقیقة الدولیة/سرایا
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من شرط الحصول على اللغة األجنبیة كأساس للقبول في برنامج الدراسات العلیا في الجامعات 
 .'األردنیة

 
ریر طبي من الجھة المختصة في مستشفى الجامعة األردنیة أو إحضار تق'لكن اشترط القرار 

مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي بالحالة التي یعاني منھا الطالب، على أن ال تقل نسبة العجز 
 (المملكة.('%٧٠في الحاالت المذكورة أعاله عن 
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  منحة دراسیة للطلبة األردنیین ٥٠رومانیا تقدم 

  
  

منحة دراسیة في مؤسسات  ٥٠رومانیا على زیادة المنح الدراسیة للطلبة األردنیین الى اتفق االردن و
جاء ذلك لدى لقاء امین عام . التعلیم العالي الرومانیة بمختلف التخصصات والمستویات العلمیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة أمس السبت السفیر الروماني نیكوالي
كومنیسو بمقر السفارة الرومانیة بعمان، بحثا خاللھ ترتیبات الزیارة التي سیقوم بھا وفد من وزارة 
التعلیم العالي الى رومانیا لالطالع على واقع مؤسسات التعلیم العالي الرومانیة والخدمات العلمیة 

  . واألكادیمیة التي تقدمھا الحكومة الرومانیة للطلبة األردنیین
  

لوھادنة بحضور مدیر مدیریة شؤون الوافدین في الوزارة الدكتورة فداء التمیمي، الى ان وأشار ا
الوزارة تسعى إلى تعزیز التعاون الثقافي والعلمي مع رومانیا، مؤكدا استعداد الوزارة لتقدیم كل 

روماني وأشاد السفیر ال. التسھیالت الالزمة للطلبة الرومانیین الذین یدرسون بالجامعات االردنیة
بالتطور الذي تشھده مؤسسات التعلیم العالي االردنیة، مؤكًدا حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون 

  .الثنائي مع االردن خالل المرحلة المقبلة وزیادة أعداد الطلبة الرومانیین للدراسة بالجامعات االردنیة
  

  

  ١٦:الرأي ص
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  الموحد غداالتعلیم العالي تبین القوائم التي ستتضمنھا قائمة القبول 

  
قالت وزارة التعلیم العالي أن قائمة القبول الموحد، التي ستعلن غدا األحد تتضمن الطلبة المرشحین 

ً، إضافة إلى الطلبة المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكیة السامیة للقوات المسلحة ( للقبول تنافسیا
ة السامیة للمعلمین، والطلبة ، و الطلبة المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكی)مكرمة الجیش

المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، و الطلبة المرشحین للقبول ضمن 
المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة في سنوات سابقة، و %) 5)نسبة 

بة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة المقررة للطل(% ٥(الطلبة المرشحین للقبول ضمن نسبة 
الثانویة العامة العربیة، والطلبة المرشحین للقبول ضمن المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في 

 مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة
 
ً على االستفسارات"الفیس بوك"وفي بیان نشرتھ على صفحتھا على موقع  . العدیدة التي ترد  ، ردا

 :للصفحة أوضحت وحدة تنسیق القبول الموحد في الوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي النقاط التالیة
مساء یوم األحد الموافق ) فئة إساءة االختیار(سیتم إعالن أسماء الطلبة غیر المقبولین ) 1

 صصات الجامعات األردنیةحسب معدالت القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخ ٢٠١٨/٩/٢٣
 

قرر مجلس التعلیم العالي قبول جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة ) 2 .
ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للدورة الصیفیة (، ٢٠١٨(األردنیة الدورة الشتویة  وذلك وفقا

ً، وسیتم نشر وحسب خیارات الطالب في طل(، ٢٠١٩/٢٠١٨( الحالیة  ب القبول الموحد المقدم سابقا
 3 (بمعنى أنھ سیتم معاملتھم كطلبة سنة حالیة.( 2018/9/24ھذه القائمة مساء یوم األحد الموافق 

ً من صباح یوم االثنین ) تبدأ عملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات من غیر األردنیین اعتبارا
ً من یوم األربعاء الموافق ،وحتى الثان ٢٠١٨/٩/٢٤الموافق  ،وسیتم إعالن  2018/9/26یة عشر لیال

 ً   ) 4 .نتائجھم الحقا
  

تبدأ عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال من جامعة إلى جامعة ومن تخصص آلخر من خالل طلب الكتروني 
ً من صباح األثنین الموافق  متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا

ً من یوم األربعاء الموافق ، ولمدة ثالثة أیام ٢٠١٨/٩/٢٤ وتنتھي في تمام الثانیة عشرة لیال
ً بأن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین على  ٢٠١٨/٩/٢٦ ،علما

ً إ( ٢٠١٨) (دورة صیفیة ودورة شتویة( شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة  لى طلبة فقط، إضافة
إساءة االختیار وستقوم الوحدة بإعالن أسماء الطلبة الذین تمت الموافقة لھم على اإلنتقال بعد موافقة 

سیتم إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على الشھادات األجنبیة ) 5 .مجلس التعلیم العالي
یتوقع إعالن ) 6 .٢٠١٨/٩/٢٥، صباح یوم الثالثاء القادم الموافق )الخ .....األمریكیة، البریطانیة (

  .نتائج قبول طلبة التجسیر نھایة األسبوع الحالي

  الكترونيالرأي 
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  جمع األكادیمیین لرواتبھم والرواتب التقاعدیة؟" التقاعد المدني"ھل تلغي تعدیالت 

  
ً یتعلق بحظر جمع الرواتب  ً جدیدا أقّر مجلس النواب في جلستھ التي عقدھا یوم الثالثاء الماضي ُحكما

  .الموظفین وبین رواتبھم التقاعدیة لفئات من
  

وتوسع مجلس النواب في إدراج الفئات التي یمنع علیھا الجمع من خالل إضافة فقرة تنص على حظر 
وبین رواتبھم ) مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة(الجمع بین رواتب الموظفین في 

  .التقاعدیة
  

د في أي قانون أو نظام آخر ال یجوز الجمع بین راتب على الرغم مما ور': وأصبحت المادة تنص 
ً عن خدمتھ في الحكومة االردنیة وبین راتب  ً كان ام عسكریا التقاعد الذي یتقاضاه أي شخص مدنیا

مؤسسة عامة أو شركة (ایة وظیفة في ھذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمیة أو 
  .او دائرة أوقاف أو أیة ھیئة رسمیة اخرى تابعة لھاأو بلدیة ) مملوكة بالكامل للحكومة

  
ً للتعدیالت التي طرأت قبل أشھر على قانون الجامعات الرسمیة ومناقضة لھا،  ویأتي ھنا النص مقیّدا

على الجامعات الرسمیة، وھو ما یؤكده مختصون قانونیون ' المؤسسة العامة'إذا ما إنطبق وصف 
  .حول ھذه الحیثیة' خبارھال أ'ومنھم برلمانیون سألتھم 

  
على الرغم :  ٢٠١٨من قانون الجامعات األردنیة ساري المفعول ) ٢١(من المادة ) أ(وتنص الفقرة

مما ورد في أي تشریع آخر، یسمح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الجمع بین ما یتقاضونھ في 
  .جامعاتھم ورواتبھم التقاعدیة

  
یتم اللجوء إلیھما في حالة التعاطي مع األستاذ الجامعي، مع العلم أن أي القانونین س: والسؤال ھنا 

قانون التقاعد المدني ھو خاص یتعاطى مع آلیة التقاعد المدني على وجھ الخصوص بخالف قانون 
في فقرة واحدة، وحسب القاعدة  - أي الجمع -الجامعات الذي أتى على ذكر التقاعد بھذا المجال 

  .، فإن قانون التقاعد المدني ھو األولى في التطبیق)الخاص یقیّد العام(ذي یقول إن والمبدأ القانوني ال
  

طالما حصر مشروع قانون التقاعد المدني والذي أقره النواب فیما یتعلق بعدم : كما السؤال المطروح 
المؤسسة (، ماذا عن الجامعات الخاصة حیث إنھا تخرج من دائرة 'المؤسسة العامة'الجمع ب 

، ما یعني أن القرار قد یطبق على األكادیمیین في الجامعات الرسمیة ویستثنى منھ )عامةال
  .األكادیمیون في الجامعات الخاصة

  
أسئلة بحاجة إلى ایضاح من قبل مجلس النواب الذي سیستأنف النظر في إقرار مواد مشروع قانون 

ً من التشریع'تعّد التقاعد المدني یوم األحد، بخاصة أن المداوالت في الجلسات  بحسب  -' جزءا
  األعراف البرلمانیة

  ھال اخبار/سرایا
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  »الحركات اإلسالمیة المتطرفة في الوطن العربي»محافظة یوقع 

  
قال أستاذ التاریخ والحضارة في الجامعة األردنیة الدكتور علي محافظة إن ظاھرة التطرف 

آلخر كانت ظاھرة خطیرة واإلرھاب التي تجتاح العالم العربي واإلسالمي وامتدت إلى العالم ا
  .تستحق الدراسة والبحث ومعالجة كل األسباب التي أدت لنمو ھذه الحركات على اختالف مسمیاتھا

  
، الذي أقیم في »الحركات اإلسالمیّة المتطّرفة في الوطن العربي«جاء ذلك خالل حفل توقیع كتابھ 

فدوى نصیرات قراءة .فیالدلفیا دنادي الفیحاء وقدمت فیھ الدكتورة أستاذة التاریخ في جامعة 
لمحتویات الكتاب، قالت فیھا إن محافظة أجرى مراجعة تاریخیة شاملة للحركات اإلسالمیّة عبر 
التاریخ في قراءة عمیقة لرموزھا ومصادرھا الفكریة ومتابعة المتداداتھا في العالم العربي 

كونات ھذا الكتاب الجدید وكل واإلسالمي حیث توجد أنشطة ھذه الجماعات، وتطرقت نصیرات لم
الفصول التي احتواھا مع شرح لألسباب التي أدت النتشار ھذه الجماعات التي جاءت رّد فعل 
ً، وغیاب العدالة وانتشار الجھل وقلة التعلیم وتوسع الفقر في كثیر من البالد العربیة  للتھمیش أحیانا

   .واإلسالمیة
  

ً لكل غیداء خزنة كاتبي رئیسة الج. وكانت د ً ودارسا ً ومؤرخا لسة رّحبت بالدكتور محافظة، أستاذا
األحداث التي شغلت العالم العربي على مدى سنوات طویلة من البحث والتقصي للحصول على 
المعلومات والوثائق التي أسھمت في رسم صورة األحداث والوقائع التي كتب عنھا محافظة على 

شرات األبحاث والمؤلفات التي تعد مرجعیة تاریخیة لكل مدى سنوات جھده العلمي الذي قّدم فیھ ع
عبدالسالم العبادي، وعبداهللا كنعان، . وشارك في اللقاء المفتوح د .المؤرخین والعلماء والباحثین

األمین العام للجنة الملكیة لشؤون القدس والمحامي عبدالھادي الكباریتي، وعدد من الشخصیات 
  الثقافیة والفكریة والسیاسیة

  ٣٨:الرأي ص
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  الف طالبا وطالبة ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات الرسمیة ٣٧١٤٩قبول 
  
 

  واللغات نافست الكلیات الطبیة بالتسعینات ٩٧.٦األعلى معدال للقبول االنجلیزي التطبیقي اردنیھ 
  

  
   
  

قبول  اعلنت وحدة تنسیق القبول الموحدة في ساعات الصباح االولى لھذا الیوم عن - امان السائح
الف طالبا وطالبة  تنافسیا على موقعھا  حیث حصد تخصص اللغة االنجلیزیة التطبیقیة  ٣٧١٤٩

في حین وصلت السنة التحضیریة للطب واألسنان % ٩٧.٦بالجامعة االردنیھ على اعلى المعدالت 
وتساوت معدالت القبول في اللغات %٩٥.٤ودكتور الصیدلة الى %٩٥.١والصیدلة الى %٩٧.١الى 

  .مع فارق أعشار %٩٤والھندسات الى حوالي 
  

واإلنجلیزي % ٩٤.٨والصیدلة الى %٩٦.٣في حین وصل الحد األدنى للتحضیریة بالتكنولوجیا الى 
  %٩٥.١لغویات الى 

  
  %٩٤.٥ووصلت الصیدلة الى %٩٦.٣وحصل طب الھاشمیة في حده األدنى 

  
  %٩٥.٧طب الى اما مؤتھ فقد وصل الحد ألدنى بال%٩٥.٧وطب البلقاء الى 

  
وشھدت المعدالت العام الحالي تنافسیا عالیا حیث تساوت معدالت الكلیات الطبیة مع اللغات 
واإلنجلیزیة تحدیدا مع انخفاض بسیط بالھندسات بینما بقیت الحدود الدنیا للمحاسبة والتمویل 

  .بمنتصف التسعینات

  الكترونيالدستور 
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  ر التمورالمركز الوطني للبحوث الزراعیة ینفذ دراسة للحد من تقش
  
  

ً حول تقییم أثر بعض  ً علمیا نفذت مدیریة بحوث البستنة في المركز الوطني للبحوث الزراعیة بحثا
العملیات الزراعیة والظروف المناخیة على ظاھرة انتفاخ وتقشر ثمار النخیل في صنفي البرحي 

  .دعم البحث العلميوالمجھول، وذلك في إطار مشاریع المركز الوطني البحثیة والممولة من صندوق 
وقال مدیر عام المركز الوطني للبحوث الزراعیة الدكتور نزار حداد ان الھدف من الدراسة ھو الحد 
من المشاكل الفسیولوجیة والمورفولوجیة للتمور، والتي تؤثر على القیمة التسویقیة؛ حیث تشكل 

ً في اإلنتاج بنسبة تصل من    .بالمئة  ٥٠الى  ٢٥خسارة
ً من سلسلة الدراسات البحثیة واالقتصادیة لكوادر المركز الوطني لنقل وأشار إلى أ ن الدراسة جزءا

التكنولوجیا الحدیثة للمزارعین في مجال التمور، والتوعیة بخصوص المواصفات والمعاییر 
التسویقیة للتمور، والتي من شأنھا الحفاظ على جودة المنتج األردني للمنافسة في األسواق الخارجیة 

  .منتجة لھاال
وبین حداد أن الظروف المناخیة في األردن ساعدت في خلق ھذه المیزة التنافسیة، التي تجعل من ھذا 
ً على الوضع المعیشي  ً لالقتصاد الوطني، مما ینعكس إیجابا القطاع على وجھ الخصوص رافدا

  .للمزارعین، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة
جریة ومنسق المشروع المھندس رائد لطفي عن دراسة تأثیر كما تحدث رئیس قسم البستنة الش

مستویات الري، التسمید وخف الثمار على ظاھرة التقشر وأثرھا في الحد منھا، مع ضرورة تعمیم 
  .نتائج ھذه الدراسة على المزارعین لالستفادة منھا

  ٤:الغد ص
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  ةفي المرتبة األولى ضمن تصنیف الجامعات األردنیة الرسمی" التكنولوجیا"
  

حصلت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة على الترتیب األول في تصنیف الجامعات األردنیة 
 ً   .الرسمیة، حسبما أعلنت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا مؤخرا

  
وكانت الھیئة قد أعلنت نتائج تصنیف الجامعات الرسمیة والتـي أظھرت أن جامعة العلوم 

ا األردنیة قد حصلت على المرتبة األولى بین الجامعات األردنیة الرسمیة وذلك في إطار والتكنولوجی
عمل الھیئة على تصنیف الجامعات من خالل مؤشرات تتعلق بنسبة عضو ھیئة تدریس لكل طالب، 

لى نتائج استبانة رضا الطلبة، البحث العلمي، نسبة الطلبة الوافدین، جودة الخریجین، نسبة اإلداریین إ
أعضاء ھیئة التدریس، نسبة عدد الطلبة المقبولین في البرنامج الموازي ونتائج امتحان الكفاءة 

ً بأن ھذه المؤشرات قد تم منحھا أوزان معینة حسب أھمیتھا    .الجامعیة، علما
  

ً على  وعلى صعید متصل أعلن رئیس الجامعة،الدكتور صائب خریسات، أن الجامعة تعكف حالیا
االستراتیجیة والمحاور المتعلقة بھا وقیاس نسبة انجاز األھداف، وذلك بھدف تطویر  مراجعة خطتھا

عملیاتھا وتجوید مخرجاتھا، وتطبیق أفضل الممارسات العالمیة في المجاالت األكادیمیة والبحثیة 
  .واإلداریة من أجل ضمان تمیزھا على المستویین المحلي والعالمي

  
ً نتائج متمیزة في ومن الجدیر ذكره، أن جامعة ال علوم والتكنولوجیا األردنیة، كانت قد حققت مؤخرا

على ) 500-401)إذ جاءت الجامعة ضمن فئة  QS ،THE العدید من التصنیفات العالمیة مثل
ً بین الجامعات التـي یقل عمرھا عن ( ١٥٠(مستوى العالم، واحتلت المرتبة  ً، وكذلك  ٥٠عالمیا عاما

بین جامعات دول االقتصادات الناشئة، كما وقد حصلت على عدد من  ٢٠١٨لعام ( ٧٣(المرتبة 
ً تجدید شھادة اآلیزو  شھادات الجودة المتخصصة في المجالین األكادیمي واإلداري، إذ تم مؤخرا

  )٢٠١٥(واالنتقال إلى مواصفة 
  

  ٢:الرأي ص
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  األكادیمي بین الفطرة والقیود
  

  أحمد الخطیب
  

ة تتحّرك وفق ھندسة یؤثث أضالعھا، ومستقیماتھا، ودوائرھا، مبدع ینتمي الفعل اإلبداعي إلى قاطر
انحدر من ساللِة روحیٍة تصغي إلى مشوارھا الكوني الوجودي، من لحظة الصفر، وحتى افتراق 
نیا في األرض، ذلك، وإْن كان للتجربة متسع آخر، بالضرورة أن  المسافة الضوئیة عن المسافة الدُّ

لمتصّوفة بالرؤیا، ال أن یتكئ على أجنحة العلم وحده، فبین البیئة والعلم ینتمي إلى بیئة الحرف ا
َصر ً الق ٍ یأتي من بیئة أخرى  .مسافة ال یجوز أن تجمع فیھا، وإن جاز أحیانا ً لكّل منتج لیس ھذا رفضا

ّى، إال ً على أحد یوّد لو ملك السماء فأنضر، وتجل ً وَحْجرا  مغایرة، وربما تكون مخاتلة، لیس رفضا
أنھا مقابسة ألفعال أّدت إلى تشظي كینونة الكائن الذي یسّمى الشعر بوجھ خاص، واإلبداع بوجھ 

ِقوا في برج الدرس األكادیمي، وكأّن  ً « عام، تشظي، تعاقب على مبرراتھ الكثیر ممن عل ما، » سرابا
 س حضورهیحسبھ الظمآن ماًء، شرخ نظر األكادیمي وھو یسعى إلى خیمة لم تنصب لھ، ولم تستأن

 
ّز، وضامن للتجلي، ومبصر ما تقع علیھ المفردات، وحامل   األكادیمي على مائدة اإلبداع، ھو ُمحف

مبضع الجراحة لتقویم ما اعوجَّ منھ، وھو مرّوض الغموض، یحیلھُ إلى صور مرئیة، ویفتح على 
ً ل غوایة أخرى ربما الواضح نوافذ ما لیس یكتشفھ القارىء العادي، ولیس بالضرورة أن یكون منتجا

إذا اقتربنا أكثر من الصورة . تسیر وفق بنیة الفعل اإلبداعي، وربما تقع في مطبّات الدرس األكادیمي
ل الذي یحدث بین الفطرة، كونھا المرآة العاكسة، والمعرفة، كونھا المجال  البنائیة لھذا التغوُّ

ي حضرة ما نرمي إلیھ، فاألكادیمي المغناطیسي الالقط، فإننا سنرى الكثیر من مرافعات المعنى ف
میدان معرفي بامتیاز، یجتھد لتخطي بنیة المعرفة إلى تشكیلھا، فیما تبرز الغوایة التي یضطلع بھا 
المبدع وھو یرفد المعرفة بمصادرھا، ویغّذي منحنیاتھا، وما بین ھذا وھذا، تحدث المواجھة بین 

  وم بقواعد محددة، التابع والمتبوع، فالتابع ھو فعل استدراكي محك
  

فیما تظھر آلیة التكوین عبر المتبوع الذي ال یركن للمالبسات الجاھزة التي تحدثھا النظریات 
ً عن مجازفات  .المختلفة ضمن ھذه المالبسات التي ال یركن لھا المتبوع، تنطلق صیرورة التابع، بحثا

انین المعرفة، ألنھ، بالفعل منصٌت ربما ال یصغي إلى انزالقاتھا السریعة عبر تحطیم الكثیر من قو
ر الذي نفتقده في الكثیر  م، وال أقول التبصُّ ّ إلى الدرس األكادیمي الذي تشّبع بمفرداتھ عبر مراحل التعل
من ممارسات البحث العلمي الذي ساد معظم أقطارنا العربیة، ولكن ھذا ال ینفي ملكة اإلبداع الفطري 

البحث من باب التزّود، فكثیر من المبدعین، وقبل التحاقھم  عند األكادیمي الذي دخل إلى میدان
  بالجامعات، كانوا متلبّسین بجنون اإلبداع، 

  
منصتین لوسوستھ وھلوساتھ، غیر ناظرین إناء المعرفة، إال من جھة التقاطھم لقواعد اللغة 

ً لھ. ومداراتھا ذه الوسوسة ولكن، ھل یبقى المبدع المرتحل إلى عالم البحث األكادیمي مخلصا
، وبین »بالمفھوم الشعري« والھلوسة، وھل بمقدرتھ أن یلغي الحّد الفاصل بین العبث والفوضى 

، وھل بمقدرتھ أن یشي للخیال بالمناطق الشائكة التي »الدرس األكادیمي»الھندسة والنظام بمفھوم 

  ٣٨:الرأي ص

 مقاالت
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لمعرفیة، كّل ذلك نستطیع علیھ أن یجتاز أسوارھا رغم المقیّدات اللغویة وغیرھا من محظیات البنیة ا
ً في الدرس األكادیمي على حساب الُمعطى اإلبداعي   . أن نتلمس مفاوزه في أسماء كثیرة ذھبت بعیدا

  
فوا عند عتبات ما یجوز  ّ ً من الشعراء الذین أكملوا دراساتھم األكادیمیة، توق یرى مبدعون، أن عددا

م، فیما یرى آخرون، أن القید الذي تفرضھ وما ال یجوز، فأفقر حّسھم وحدسھم، وأناخ رحال خیالھ
ّف مجرى  مجّسات المعرفة بالنظم والقوانین التي تفرزھا المناھج األدبیة، قیّد معصمھم الداللي، وجف
حضور المتخیّل الذي ال تقام دولة الشعر إال بھ، ویرى عدد من الذین التحقوا بالدرس األكادیمي، أن 

ً على حریّة التناول الذي یسعى المبدع من خاللھ إلى تقدیم نظم الدرس المعرفي، أصبحت تشكل ع بئا
مادتھ اإلبداعیة، إلى ذلك ینّوه آخرون، بتلك الحالة التي تقف حجر عثرة أمام المبدع األكادیمي 

ّة من  .لالنطالق، وھي، اھتمامھ بالحدوس النقدیة التي تتلمذ علیھا في الجامعة ذلك ال ینفي وجود قل
ّق األمر بكتابة نص إبداعي، مبتعدین، األكادیمیین ال ذین استقّروا على حالة اإلبداع الفطري إذا ما تعل

  أو مفارقین التوّجس الذي یحدثھ الدرس األكادیمي، 
  

ّق األمر بالبحث العلمي والغوایة النقدیة، وكأّن شخصیتین  فیما یحضُر الدرس األكادیمي إذا تعل
یرى أحد المبدعین  .ءھا وحضورھا الزمني الخاصتعیشان في روح واحدة، لكل واحدة أھوا

ً، لوال أن تداركھ حبل الوسوسة  األكادیمیین أن الوقوف على الدرس األكادیمي كاد أن یطیح بھ إبداعیا
ِدت معھ، فصار یعیش بنفسیّتین وشخصیّتین مختلفتین، شخصیة المبدع  المتصل بجذر الفطرة التي ول

ً عن مجّسات المع رفة التي حفظھا المبدع عن ظھر قلب في الجامعة، وشخصیة التي تنأى بعیدا
ّت في قاعات الدرس، فیما یؤكد آخر، بأن الدرس األكادیمي  األكادیمي التي ألزمھا حضورھا المؤق
ً على مناخھ اإلبداعي، حیث أصبح اإلبداع في ماكینتھ رؤى تصطحب ما یحوز وال  ً كبیرا أثر تأثیرا

  یجوز، یكتب النص، 
  

ھ وفق النظریات المعرفیة كما یقول، مما أفقر النص حیویتھ ومائیتھ، ووضعھ في مصاف ثم یحاسب
ال تعارض بین الفعل اإلبداعي والدرس األكادیمي، ولكن ضمن . العالمة الداللیة التي یُبنى علیھا

دي، شروط الكینونة التي یتمّثل بھا كل منھما، فالفعل اإلبداعي ھو خرق للمسافات، وتغّول على العا
وإنصات للمتغّیرات، واحتفال بالتشظي، وتتویج للغیوب الداللیة التي تأتي من وادي عبقر، في مقابل 
تقارب المسافات، والركون للعادي، والتماھي مع الثوابت، وااللتقاء بالتوازن الذي تحدثھ التفاصیل، 

البحث العلمي، فإذا ما واالقتراب من الواقع المعرفي الذي یتأتى من االطالع على موارد ومصادر 
أحسن األكادیمي لعبة الفصل بینھما، وتدریب الدرس األكادیمي على اإلصغاء للفعل اإلبداعي 
المتبوع، لحظتذاك، ستمرُّ غوایة النص سالمة مطمئنة عامرة بالجمال، وإال أصبح النظم سیّد 

.م، والشعر بوجھ خاصالموقف، ومطلق رصاصة الرحمة على ھذا الكائن المسّمى اإلبداع بوجھ عا
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  ایدون –خلف عبدالغني شحادة الطالفحة  -
  
  ضاحیة االقصى –صالح شاھر صالح عامر  -
  
  خلدا –منى شكري صادق الحموري  -
  
  الفحیص –فریال عواد عبداهللا حتر  -
  
  السلط –أمل عبدالسالم الخلیلي  -
  
  الشمیساني –شریف عطا علي عبد اللطیف السعافین  -
  
  الصویفیة –جانیت انضوني خمیس  -
  
  الصویفیة –ریما كامل سلیم عصفور  -
  
  العبدلي –كفى حنا جریس الربضي  -
  
  الحصن –جریس فرحان اسعد سویدان  -
  
  الشمیساني –محمد حسام الدین المفتي  -
  
  جاوا –بشیر محمد نمران القعید  -
  
  عرجان - فاطمة عبداهللا موسى أبو ریان  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزیر الصناعة والتجارة االسبق سالم الخزاعلة قال في تغریدة لھ على موقع التواصل االجتماعي 
تسجیل كل انواع  :«في مراقبة الشركات ٢٠٠٢نسي اننا انجزنا حتى عام «ان البعض » تویتر«

ومات الشركات وبشكل الكتروني سریع واجراء تعدیالت علیھا وعلى وجودھا القانوني وحفظ المعل
واسترجاعھا وتعدیلھا واصدار الوثائق الكترونیا فضال عن االرشفة االلكترونیة ونظام معلوماتي 

  .الخزاعلة قبل دخولھ الحكومة كان مراقبا عاما للشركات.. متكامل متاح للجمھور
  

اجتمع موظفو احدى الوزارات على افطار » قھوة مع مسؤول«فقرة / ضمن فعالیات شھر التمیز
. ع أمینھا العام خالل الدوام الرسمي في مطعم جبران الكائن في مجمع بولیفارد العبدليصباحي م

السؤال المطروح من قام بدفع ھذه الفاتورة الباھظة في ظل سیاسات الحكومة التقشفیة في ھذه 
لخمیس الوزارة التي لم تفز بجائزة الملك عبداهللا الثاني للتمیز قامت ا. المرحلة اإلقتصادیة الحرجة؟

الموظفین حیث كان آخر یوم لعرض ھذه » لھوایات«الماضي على فعالیات شھر التمیز باطالق یوم 
  الھوایات واإلفصاح عنھا الثالثاء الماضي

  
اإلھتراءات و  ..مالیین دینار تقریبا ٨المفرق الذي كلف  -اھتراءات و تھتك بأطراف طریق رحاب 

كیلو متر ما زالت تحصل على الرغم من عدم  ١٤التھتكات التي یشھدھا الطریق على طول 
.استكمالھ

 زوایا الصحف 

 ن الرأي عی
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
31 

  
  
  
  

یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة عادیة یواصل فیھا مناقشة واقرار مشروع القانون المعدل 
ومتوقع ان ینتھي المجلس من المشروع الیوم، وعلى ابعد تقدیر في جلستھ بعد . لقانون التقاعد المدني
  .تكون الجلسة االخیرة في عمر الدورة االستثنائیة الحالیة لمجلس األمةغد الثالثاء، والتي قد 

  
یلتقي وزیر البلدیات وزیر النقل ولید المصري ظھر الیوم باللجنة العلیا لنظام األبنیة في المجلس 

  .االقتصادي االجتماعي، للمناقشة النھائیة لنظام األبنیة الجدید تمھیدا لرفع التوصیات حولھ للمجلس
  
رصد البرلمان األردني بمركز القدس للدراسات السیاسیة ینظم بالتعاون مع المعھد الدیمقراطي م

المسؤولیات وآلیات الشراكة ما بین مجالس : الالمركزیة"الوطني ورشة عمل غدا االثنین بعنوان 
دیات ویشارك بالورشة التي تقام في فندق كمبنسكي عّمان نواب ورؤساء بل". المحافظات والبرلمان

آلیات "ورؤساء مجالس محافظات، فیما یعرض المنظمون لدراسة حول الالمركزیة المالیة بعنوان  
  ".جدیدة إلشراك البرلمان ومجالس المحافظات بمجال إعداد موازنات المحافظات

  
. ألقت األجھزة األمنیة أمس القبض على شخص قام بإطالق النار باتجاه أحد المطاعم في عمان

إن المشتبھ بھ المذكور وھو من ذوي االسبقیات كان بلغ عن قیامھ " الغد"قال لـ مصدر أمني
بالتعرض لمطعم في منطقة حي نزال واطالق النار باتجاھھ وتحطیم محتویاتھ دون وقوع إصابات 

وتم القبض علیھ بعد ساعات وضبط سالح ناري بحوزتھ . إثر خالفات سابقة مع موظف بالمطعم
 .وبوشر التحقیق معھ

 زواریب الغد
  


